
  

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο νησί της Χίου: Συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον 

Αντιπεριφερειάρχη, επίσκεψη σε χώρους φιλοξενίας και υποδοχής, συμμετοχή σε ενημερωτική εκδήλωση» 

 

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός μετέβη 

στο νησί της Χίου, ένα νησί του Ανατολικού Αιγαίου όπου ο Ε.Ε.Σ., από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της 

προσφυγικής κρίσης, επιτελεί ένα σύνθετο και πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

διανομές ανθρωπιστικής βοήθειας, παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών προσφύγων και αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών (RFL). 

Κατά τη διάρκεια της μονοήμερης αυτής επίσκεψης, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο και 

μέλη του Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χίου, πραγματοποίησε συναντήσεις τόσο με τον Δήμαρχο του 

νησιού κ. Μανώλη Βουρνούς όσο και με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Σταμάτη Κάρμαντζη, στις οποίες συζητήθηκαν 

διεξοδικά οι τελευταίες εξελίξεις στο κρίσιμο ζήτημα του προσφυγικού-μεταναστευτικού, αλλά και η σημαντική 

βοήθεια που προσφέρει το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χίου σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του τοπικού ελληνικού πληθυσμού.  

Στη συνέχεια ο Dr. Αυγερινός και ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή 

επισκέφθηκαν τον χώρο φιλοξενίας προσφύγων της Σούδας Χίου και ακολούθως το Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης στο πρώην εργοστάσιο της ΒΙ.ΑΛ. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί 

με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του τοπικού Τμήματος, αναλύοντας τα επόμενα βήματα και τις ενέργειες 

που θα αναληφθούν για την αναβάθμιση και ενδυνάμωση της λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 

δημιουργία Τμήματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή 

στο νησί.   

Τέλος, στις 7 μ.μ., ο Dr. Αυγερινός απηύθυνε χαιρετισμό και προλόγισε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο 

Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, με θέμα την Άνοια και την πιο συχνή μορφής της, τη νόσο Αλτσχάιμερ. 

Την ενημερωτική αυτή εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χίου, ο Δήμος και Υγειονομικοί 

Φορείς του νησιού, καθώς και το Ομήρειο Κέντρο. Σε αυτήν ο κ. Μ. Καραμούζος, ιατρός νευρολόγος, και η κα Μ. 

Τσολάκη, καθηγήτρια Νευρολογίας Α.Π.Θ., παρουσίασαν όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα γύρω από τη 

συγκεκριμένη νόσο, δίνοντας παράλληλα χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές προς τους περιθάλποντες.  


